
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)  ΑΡΓ/ΛΙΟΥ 

 

Κωδικός σχολείου: 2541001

Διεύθυνση:  Φαρακλάτα 28100

Τηλέφωνο:  26710-84008

fax:26710-84428

email : mail@eeeek-argost.kef.sch.gr

URL: www.eeeek-argostoliou.gr

To Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολίου)  είναι μία ΣΜΕΑΕ της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κεφαλληνίας, που βρίσκεται στη παραδοσιακή Κοινότητα Φαρακλάτων του
Δήμου Αργοστολιου. Στεγάζεται σε ένα παλαιο ανακαινισμένο διώροφο κτίριο του 1959, που ήταν παλαιότερα το
πρωην Δημοτικό Σχολείο Φαρακλάτων και διαθέτει λειτουργικούς χώρους με σύγχρονο εξοπλισμό. Aπέχει 8 km
απο το Αργοστόλι και 350 μέτρα απο το Κοινοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου basket και volley. Ξεκίνησε να
λειτουργεί τη περίοδο 2008-2009. Το σχολικό έτος 2020-2021 φοιτησαν συνολικά 14 μαθητές/τριες ( 8 αγόρια 6
κορίτσια) και ο ιδιος αριθμός προβλέπεται και το σχολικό έτος 2021-2022. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟ 2020-2021 

O  συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών ήταν 13

ΑΝΑ ΦΥΛΟ:  2 άνδρες και 11 γυναίκες

Οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΠΕ 02.50 ΕΑΕ :   1 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ 03.50 ΕΑΕ :    1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΕ 08.50 ΕΑΕ      1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΏΝ
ΠΕ 11.50 ΕΑΕ :    1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 79.01 :            1 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ 80.50 ΕΑΕ :    2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΠΕ 86.50 ΕΑΕ:     1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ21.50 ΕΑΕ:       1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΠΕ 28                  1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΠΕ 29.50:             1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΕΒΠ:                     2 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι ΜΟΝΙΜΟΙ υπαλληλοι ηταν 5 και οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ήταν 8.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ:                0

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Από 0 έως 2 έτη:      9

Από 3 έως 5 έτη:      2

Από 6 έως 10 έτη:    1

Από 11 έως 15 έτη   1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το μαθητικό δυναμικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολιου, προέρχεται απο οικογένειες με μέσο μορφωτικό,  και
οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει άριστη συνεργασία με γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι γονείς
ενδιαφέορνται για την άναπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Δεν έχει συσταθεί
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Υπάρχει μόνο Εκπρόσωπος Γονέων ο οποίος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων
του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κάθε σχολικό έτος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μισθώνει 5 ταξί και ένα λεωφορείο για τη μεταφορά των
μαθητών/τριών απο το Αργοστόλι, το Ληξούρι και τα γύρω χωριά και επιστροφή στα σπίτια τους.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΤΑΝ ΤΡΙΑ (8 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 6 ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

    ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ  ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

΄Ολες οι Αίθουσες και τα Εργαστήρια του σχολείου έχουν πλήρη εξοπλισμό και με internet . Αναλυτικότερα:

ΙΣΟΓΕΙΟ

1 Εργαστήριο Τουριστικών Επαγγελμάτων
1 Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης
1 αίθουσα μαθηματιών και Εργοθεραπείας
1 Γυμναστήριο (με trabolino, mini μπιλιάρδο,στρώματα και μπάλες
γυμναστικής, 2 ξύλινα μονόζυγα & Αίθουσα Χορού)
1 fitness center (με διάδρομο γυμναστικής, 1 πολυόργανο, 1 στατικό ποδήλατο)
1 Σαλόνι και1  Γραφείο Εκπαιδευτικών

1ος ΟΡΟΦΟΣ 

1 Αίθουσα Πολλπλών Χρήσεων (οργάνωση σχολικών εορτών, προβολής
ταινιών, διδασκαλία Μουσικής και Πληροφορικής)



1 Γραφείο της Διεύθυνσης
1 Αίθουσα Γλώσσας
1 Εργαστήριο Χειροτεχνίας
1 Αίθουσα Ε.Ε.Π.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1 Γήπεδο basket-volley-handball
1 Θερμοκήπιο με κήπο για τα Προγράμματα περιβαλλοντικης εκπαίδευσης. Το
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας είχε θέμα: "Ρύπανση, μόλυνση,
υποβάθμιση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
1 ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοξοβολία με σταθερό στόχαστρο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα είναι όλα προσαρμοσμένα στην ΕΑΕ και έγιναν όπως κάθε χρόνο σε μικρές ομάδες (ολιγομελή
τμήματα),  ή ατομικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις λειτουργικές ικανότητες των μαθητών/τριών.
ακολουθείται η εξατομικευμένη και η διαφοροποιημένη διασκαλία, ανάλογα με το γνωστικο επίπεδο και τη
λειτουργικότητα των παιδιών.  Το σχολικό έτος 2020-2021 υπήρξε πλήρη στελέχωση εκαπιδευτικών και
πραγματοιήθηκε η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Γλώσσα (με διαδραστικό πίνακα, με 1 άσπρο πίνακα μαρκαδόρου, με 1
βιβλιοθήκη

2. Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή
3. Μαθηματικά (με άσπρο πίανκα μαρκαδόρου και Η/Υ)
4. Μουσική (με: τύμπανο, μεταλλόφωνο, αρμόνιο,  ντέφια και σωλήνες νοτών) 
5. Πληροφορική (με 6 Η/Υ και έναν βιντεοπροβολέα)
6. Αισθητική Αγωγή (Εργαστήριο Χειροτεχνίας)
7. Χειροτεχνία (Εργαστήριο Χειροτεχνίας)
8. Φυσική Αγωγή (επιπλέον ασκήσεις με mountain bikes, boccia, badminton,

τοξοβολία και με καθημερινο περπάτημα στη Κοινότητα
9. Μαθήματα Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής Τένχης (Εργαστήριο

Τουριστικών Επαγγελμάτων) με εδέσματα και γλυκά από την Ελληνική Κουζίνα
και Ελληνική Ζαχαροπλαστική αντίστοιχα)

10. Οικιακής Οικονομίας ( Εργαστήριο Αυτονομης Διαβίωσης)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εξωδιδακτικές δραστηριότητες εντός και εκτός του  σχολείου,
όπως Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι γιορτές στο
σχολείο. Οι επισκέψεις όμως σε μουσεία και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, σινεμά, παρελάσεις, κλπ
δεν πραγματοποιήθηκαν όπως τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των αυστηρών περιορισμών για την εξάπλωση του
κορονοιού.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπάρχει άριστη επικοινωνία, συνεργασία και στήριξη στους μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες νιώθουν ασφάλεια
και εμπιστοσύνη και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Προσθήκη - εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με περισσότερα βιβλία και λογισμικά προγραμμάτων προσαρμοσμένα
στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών. Δημιουργία περισσότερων εννοιολογικών πινάκων με
εικονογράφηση στο διαδραστικό πίνακα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

H παραδοσιακή Κοινότητα Φαρακλάτων προσφέρει πολλές δυνατότητες δραστηριοτήτων με τις αθλητικές
εγκαταστάσεις και τις ευχάριστες περιπατητικές διαδρομές που προσφέρει. Ο επαρκής και καλά συντηρημένος
εξοπλισμός του σχολείου αξιοποιεί με το καλύτερο τρόπο τις παραπάνω δυνατοτητες που διαθέτει η Κοινότητα,
μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων εκτος σχολείου όπως βόλτες με mountain bikes, volley, basket, 5X5
ποδόσφαιρο. Αξίζει να επισημανθεί  ότι ο εκκλησιασμός των μαθητών/τριών μας στα Φαρακλάτα γίνεται τις
περισσότερες  φορές  μόνο για το σχολείο μας απο τον εφημέριο της Κοινότητας, στα πλαίσια
αποτελεσματικότερης προστασίας απο τον κορονοιό. 

Σημεία προς βελτίωση

Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την επίλυση των χρόνιων τεχνικών εκκρεμοτήτων του σχολείου. Να
προβληθεί το έργο του σχολείου περισσότερο ώστε οι γονείς να ενημερώνονται πριν την εγγραφή των
μαθητών/τριων στο σχολείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκφράζουν την επιθυμία να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων,
συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις με έναρξη είτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, είτε μετέπειτα, αλλά και
σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου.  

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας δεν επιτεύχθηκαν δράσεις κοινωνικού περιεχομένου σε συνεργασία με



κάποιο άλλο σχολείο. 


